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 گرامی: دانشجوی
ثبت کلیه فعالیت های دوره کارآموزی به منظور  Log Book( LBدفترچه حاضر تحت عنوان )

 آموزشی مهارتی شما در طول دوره طراحی شده است.

جهت تعیین نمرات ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد  LBدر پایان دوره اطالعات موجود در 

 استفاده قرار می گیرد. لذا خواهشمند است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمائید.

 

 توجه :

  نظم ودقت را در نظر داشته باشید.در تکمیل دفترچه 

 .نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و نگهداری آن بعمل آورید 

 

 

 

 برنامه آموزشی کارآموزی 

 ارشد رشته انفورماتیک پزشکیمقطع کارشناسی 
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 مقدمه:
به دانشجویی اطالق می شود که مجاز به  ارشد انفورماتیک پزشکیکارآموز مقطع کارشناسی 

تحت نظارت مربی برای کسب مهارت های حرفه ای جهت اخذ مدرک  خودکاربرد آموخته های 

 های وانجام فعالیت در بخشاست. هدف آشنایی کارآموزان  ارشد انفورماتیک پزشکیکارشناسی 

 و یمارستان های آموزشیدر بکتابخانه یا بخش اطالع رسانی  فناوری اطالعات یا کامپیوتر،

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد. 

 مسئولیت کارآموزان در هر واحد با مربی مقیم در آن واحد است.

 شرح وظایف کارآموز مطابق بندهای زیر است:

 حضور به موقع در محل کارآموزی 

 انجام تکالیف محوله زیر نظر مربی یا مسئول واحد 

 موزشی کنفرانسهاشرکت فعال در برنامه های آ 

 رعایت احترام و موارد اخالقی در برخورد با کارکنان واحد و مراجعین 

  تحویلLog Book  به مربی مربوطه پس از تکمیل و طی دوره کارآموزی در هر واحد

 جهت تائید.

  تحویلLog Book در پایان دوره کارآموزی به مسئول کارآموزی 

 رعایت شئون اسالمی 

 صورت لزوم ارائه گزارش کتبی در 

  شرکت در امتحان واحد کارآموزی مربوطه 

                                                                         

 

 

 

 گروه فناوری اطالعات سالمت                                                          
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 دانشکده پیراپزشکی                                                           
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 (در بیمارستان IT)واحد  انفورماتیک پزشکی ارشد  کارآموزی کارشناسی الگ بوک

 مالحظات 
 مراحل عملیاتی ارزشیابی دانشجو

  بیمارستان امام بیمارستان   مطهری

 فعالیتها 02نمره از   02نمره از  

 آشنایی با اتوماسیون اداری -   

 انواع ماژول های سیستم اطالعات بیمارستانی آشنایی با -

 و داشبورد مدیریتی HISگزارش گیری از  -

 گزارش گیری از سیستم کدگذاری بر اساس متغیر های مختلف -

 آشنایی با سخت افزارهای سیستم های کامپیوتری  -

 Sql serverآشنایی با انواع پایگاه داده بویژه  -

 وتست وسوکت زدن آشنایی با انواع کابل های شبکه-

 PACSآشنایی با سیستم  -

 System properties, remoteآشنایی با-

 آشنایی با تجهیزات شبکه- 

 آشنایی با نحوه پشتیبان گیری-

سیستم  آشنایی با نحوه استفاده کاربران واحدهای مختلف با-

 جامع بیمارستانی

 بازدید های داخل بیمارستانی 

 ارائه مطالب پژوهشی -

 گزارش کارکتبیارائه -

 حضور بموقع در کارآموزی -

 واخالق مناسب رعایت مقررات ورفتار -

 نمرات مربیان وامضا   
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 (امام بیمارستانHIM )بخش یپزشک کیارشد  انفورمات یکارشناسکارآموزی الگ بوک 

 مراحل عملیاتی ارزشیابی دانشجو مالحظات 

 بیماریهادر واحد کدگذاری فعالیتها  02نمره از 

آشنایی با کتب مختلف طبقه بندی بین المللی بیماریها و اعمال جراحی مورد استتفاده    -  

 در بیمارستان

 (HISآشنایی باثبت کدهای بیماران در سیستم اطالعات بیمارستانی ) -

 اطفال و ....  -جراحی -آشنایی با نحوه کدگذاری پرونده بیماریهای داخلی -

 ICD بیماریها وعلل مرگ ومیرپرونده های بیماران بستری براساس کتبارائه کد  -

 ICD    ارائه کدعلل خارجی پرونده های بیماران بستری براساس کتب-

 ICD ارائه کداقدامات واعمال جراحی پرونده های بیماران بستری براساس کتب -

 گزارش گیری از سیستم کدگذاری بر اساس متغیرهای مختلف -

 مطالب پژوهشیارائه -

 ارائه گزارش کارکتبی-

 حضور بموقع در کارآموزی -

 رعایت مقررات ورفتارواخالق مناسب -

 

 

 

 

 نمرات مربیان وامضا 
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 دانشگاه ستاد فن آوری و مرکز آمار )بخش شبکه در یپزشک کیارشد  انفورمات یکارشناسکارآموزی الگ بوک 

 (علوم پزشکی

 مراحل عملیاتی دانشجوارزشیابی  مالحظات 

 فعالیتها 02نمره از 

 آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه-  

 

 انواع توپولوژی شبکه  -

 

 )نحوه عملکرد( OSI,TCP/IPپروتکل های -

 

 ر شبکه مفاهیم آدرس دهی د -

 

 (Design & Security) وایرلس های شبکه با آشنایی -

 

 با مقابله جهت الزم راهکارهای حمالت، انواع شبکه، امنیت با آشنایی -

 درمانی سیستم در آنها

 

 ,Cisco Packet Tracer) سیستکو  هتای  شبکه با مقدماتی آشنایی -

DHCP, Vlan, ACL , Routing)  
  

 , Wireless , DHCP) میکروتیتک  هتای  شبکه با مقدماتی آشنایی -

Bridge , Routing , Security) 

 

 شبکه در Troubleshooting مباحث با آشنایی -

 

 ارائه مطالب پژوهشی -

 ارائه گزارش کارکتبی-

 حضور بموقع در کارآموزی -

 واخالق مناسب رعایت مقررات ورفتار -

 وامضا مربیان نمرات 
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در مرکز آمار و فن آوری ستاد  فناوری مدیریت واحد) یپزشک کیارشد  انفورمات یکارشناسکارآموزی الگ بوک 

 دانشگاه علوم پزشکی(

 مراحل عملیاتی ارزشیابی دانشجو مالحظات 

 فعالیتها 02نمره از 

 و وینتدوز  عامتل  سیستتم  سیستتم،  حافظه، فایل در 1 و 2 عملکرد آشنایی کلی با سیستم -  

 لینوکس

 بخش سخت افزار:

 کامپیوتر اصلی قطعات تخصصی عملکرد با تخصصی آشنایی -

 و پتردازش  تا داده ورود از کامپیوتر ساختار و عملکر نحوه با تخصصی آشنایی -

 اطالعات نمایش و ذخیره

 BIOS تنظیمات وROM حافظه و شدن بوت با تخصصی آشنایی -

 کامپیوتر اندازی راه و کردن اسمبل -

 ، یتابی  عیتب )  کتامپیوتر  افتزاری  ستخت  ایرادات کردن برطرف و یابی عیب -

 (قطعات تعمیر و تعویض

  موبایل افزار سخت اصلی قطعات با تخصصی آشنایی -

 موبایل و کامپیوتر قطعات خرید لیست تهیه و تنظیم برای تخصصی آشنایی -

 سایت وب و سرور وب با آشناییبخش 

 بندی Raid و سرور افزار سخت ، سرور تعریف -

 سرور هاست لوکال ایجاد و  تعریف -

 آن انواع و( محتوا مدیریت سیستم) CMS تعریف -

 رایگان CMS ایجاد و طراحی -

 لینوکس و ویندوز های هاست و دامنه ثبت با آشنایی -

 بخش مدیریت ریسک و فناوری اطالعات

 ISO3000 ریسک مدیریت استاندارد با آشنایی و تعریف -

 افزار سخت و افزار نرم در ریسک مدیریت و سیستم تحلیل -

 بخش قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری:

 افزاری سخت و افزاری نرم های قرارداد کلی ساختار با آشنایی -

 سازمان حقوقی و مالی مقررات با آشنایی -

 پشتیبانی قراردادهای نحوه با آشنایی -

 ارائه مطالب پژوهشی -

 ارائه گزارش کارکتبی-

 حضور بموقع در کارآموزی -

 رعایت مقررات ورفتارواخالق مناسب -

 وامضا مربیان نمرات 
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)بخش کارگاه فن آوری گروه درپردیس دانشگاه علوم  یپزشک کیارشد  انفورمات یکارشناسکارآموزی الگ بوک 

 پزشکی(

 مراحل عملیاتی ارزشیابی دانشجو مالحظات 

 فعالیتها 02نمره از 

 :HIS مجدد مهندسی و HIS آشنایی با-  

 

  UML با آن مدلسازی و موجود HIS تحلیل .1

 

  ها Use case استخراج .0

 

   Activity نمودارهای رسم .3

 

 Sequence نمودارهای رسم .4

 

 Data flow نمودارهای رسم .5
 

   Workflow نمودارهای رسم .6

 

 ارائه مطالب پژوهشی -

 ارائه گزارش کارکتبی-

 حضور بموقع در کارآموزی -

 رعایت مقررات ورفتارواخالق مناسب -

 وامضا مربیان نمرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


